
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camocim, Tatajuba e Ilha Grande (CE)  
17 a 19 de abril/2020 

A cidade de Camocim, localizada no estado do Ceará, fica a aproximadamente 380 km de 
Fortaleza e faz fronteira com os municípios de Barroquinha, Bela Cruz, Granja e Jijoca de 
Jericoacoara. Praia de grande beleza, formada pelo conjunto do Rio Coreaú, dunas, 
mangues e ilhas ao longo do rio, contempla as belezas do litoral oeste cearense e é 
conhecida também por ser a terra natal do aviador Pinto Martins.  

 
O pacote inclui: 

 
 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar e WC); 
 Serviço de bordo (ida); 
 02 noites de hospedagem no Ilha Praia Hotel; 
 02 cafés da manhã e 03 almoços; 
 Passeio a Ilha do Amor, Tatajuba e Lago Grande; 

 Seguro de assistência viagem; 
 Guia acompanhante credenciado no MTur.   

 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$569,00 R$626,00 R$655,00 R$712,00 
 

 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x) 

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

Programação: 
17ABR (SEX) - FORTALEZA / CAMOCIM 
Saída às 06h do Sesc Fortaleza com destino a cidade de Camocim, a aprox. 380 km de 
Fortaleza. Almoço (incluso) em restaurante. Acomodação do grupo no Hotel Ilha do Amor. 
Tarde e noite livres. 
 
18ABR (SAB) – ILHA DO AMOR / TATAJUBA / LAGO GRANDE 
Pela manhã passeio a Ilha do Amor, Tatajuba e ao Lago Grande. Após a travessia feita em 
balsa, o grupo segue passeio em buggy. Durante o trajeto pode-se apreciar a linda paisagem, e 
segue até o Lago Grande para banho e almoço (incluso). Em horário combinado retorno ao 
hotel. Noite livre.  
*Não adequado para pessoas com dificuldades de locomoção. 

 
19ABR (DOM) – CAMOCIM / FORTALEZA  
Manhã livre para atividades independentes. Após o almoço (incluso) retorno a Fortaleza.  
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, 
atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de 
segurança.” 

 

 
 

Observações: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) 

passageiros; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 

 O passageiro do TSG deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável 
legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo 
cartório; 

 Criança até 04 anos desconto de 95%, sentada no colo dos pais e ocupando a mesma cama no 
apartamento, desconto de 20% de 05 a 10 anos. O desconto corresponde 01 criança por apto. 

 
 
 


